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Περίληψη 

Το πυρίτιο ‘Si’ είναι το 8ο κατά μάζα στοιχείο σε αφθονία στο σύμπαν. Στην γη 

υπάρχει κυρίως σε πετρώματα και η συνηθέστερη μορφή του είναι το διοξείδιο 

του πυριτίου (SiO2). Το διοξείδιο του πυριτίου υδρολύεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες, σχηματίζοντας (μονο)πυριτικό οξύ. Υπό κατάλληλες συνθήκες, 

το (μονο)πυριτικό οξύ πολυμερίζεται γρήγορα, σχηματίζοντας πιο πολύπλοκα 

πυριτικά οξέα. Tα διάτομα είναι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι οργανισμοί οι 

οποίοι έχουν την ικανότητα να ικανότητα να συμπυκνώνουν μονο-πυριτικό 

οξύ (Si(OH)4), και να δημιουργούν μέσω αυτού έναν εξωσκελετό. 

H υπολογιστική προσομοίωση μοριακών συστημάτων παίζει έναν όλο και πιο 
σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή και βιομηχανική έρευνα. Σε τομείς που 
κυμαίνονται από την επιστήμη των υλικών και τη χημεία έως τη φαρμακευτική 
και τη μοριακή βιολογία, η υπολογιστική προσομοίωση αποτελεί μέρος της 
καθημερινής πρακτικής. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο προσομοίωσης 
μοριακής δυναμικής μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά μιας ποικιλίας 
μοριακών συστημάτων. 
Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθούν, μέσω προσομοίωσης μοριακής 

δυναμικής, συστήματα μονο-πυριτικού οξέος με ολιγομερή δύο πολυμερών, 

και συγκεκριμένα της αιθυλενογλυκόλης (polyethylene glycol, PEG) και 

βινυλικής αλκοόλης (polyvinyl alcohol, PVA). Σκοπός είναι να ερευνηθεί η 

σταθεροποίηση του μονο-πυριτικού οξέους σε υδατικά διαλύματα των 

παραπάνω ολιγομερών.  

H πολυβινυλική αλκοόλη (PVA), με γενικό τύπο [CH2CH(OH)]n, είναι ένα 

υδατοδιαλυτό συνθετικό πολυμερές το οποίο συντίθεται μέσω μερικής ή 

πλήρους υδρόλυσης του οξικού πολυβυνιλίου. Το ποσοστό υδροξυλίωσης 

καθορίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις χημικές και τις μηχανικές ιδιότητες του 

PVA.  

 

Εικόνα α: Γενική μορφή πολυβινυλικής αλκοόλης (PVA). 

Η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) με γενικό τύπο Η-(Ο-CH2-CH2)n-OH, είναι μια 

πολυαιθερική ένωση που προέρχεται από το πετρέλαιο με πολλές εφαρμογές 

στην βιομηχανία αλλά και στην ιατρική. Η πολυαιθυλενογλυκόλη είναι γνωστό 

ότι αλληλοεπιδρά με το νερό και με άλλα μόρια μέσω δεσμών υδρογόνου. 

 

Εικόνα β: Γενική μορφή πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG). 
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Κεφάλαιο Α 

H χημεία του Si και του πυριτικού οξέος 

Το πυρίτιο είναι ένα χημικό στοιχείο της Ομάδας 14 του περιοδικού πίνακα. 

Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τέσσερα (4) ηλεκτρόνια στην εξωτερική του 

στιβάδα. Το πυρίτιο αποτελεί το όγδοο (8ο) κατά βάρος σε αφθονία χημικό 

στοιχείο στο σύμπαν, αλλά σπανίως  βρίσκεται σε χημικά καθαρή στοιχειακή 

μορφή στη φύση. Πάνω από το 90% του φλοιού της Γης αποτελείται από 

πυριτιούχα ορυκτά, γεγονός που το καθιστά το δεύτερο (2ο) κατά βάρος σε 

αφθονία χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας (περίπου 28%, κατά βάρος), μετά 

από το οξυγόνο. Η συνηθέστερη μορφή του είναι το διοξείδιο το πυριτίου 

(SiO2). 

Το SiO2 είναι ένα στερεό με υψηλή θερμοκρασία τήξης με έναν αριθμό 

κρυσταλλικών μορφών, με περισσότερο συνηθισμένη τον ορυκτό χαλαζία. 

Στον κρυσταλλικό χαλαζία κάθε άτομο πυριτίου είναι ενωμένο με τέσσερα (4) 

άτομα οξυγόνου, που σχηματίζουν «γέφυρες» μεταξύ των γειτονικών ατόμων 

πυριτίου, σχηματίζοντας ένα τρισδιάστατο πλέγμα. Το SiO2 υδρολύεται σε 

υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζοντας κυρίως (μονο)πυριτικό οξύ (H4SiO4 ή 

Si(OH)4), Εικόνα Α-1. Υπό κατάλληλες συνθήκες, το (μονο)πυριτικό οξύ 

πολυμερίζεται γρήγορα, σχηματίζοντας πιο πολύπλοκα πυριτικά οξέα, που 

περιλαμβάνουν το (σχετικά απλούστερο) διπυριτικό οξύ (H6Si2O7) και μια 

σειρά από προϊόντα με γραμμική, ταινιοειδή, στρωματοειδή ή πλεγματοειδή 

δομή, που αποτελούν τη βάση πολλών πυριτιούχων ορυκτών, και 

ονομάζονται «πολυπυριτικά οξέα» {[Six(OH)4-2x]n} (2).  

 

Εικόνα Α-1: Η δομή του μoνο-πυριτικού οξέος. 

 

 

 



7 
 

Α.1: Πολυμερισμός του πυριτικού οξέος 

Μελέτες των συγκεντρώσεων πυριτικού οξέος σε φυσικά ύδατα δείχνουν ότι οι 

συγκεντρώσεις αυτές είναι πολύ χαμηλότερες από τη διαλυτότητα του 

άμορφου SiO2. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά πολυμερισμού 

είναι το pH, η θερμοκρασία, o βαθμός υπερκορεσμού και η παρουσία άλλων 

ουσιών. Ένας βασικός παράγοντας της συμπεριφοράς του πυριτικού οξέος 

είναι η διαλυτότητα του SiO2. Όταν στερεό SiO2 έρχεται σε επαφή με νερό, 

μικρά ποσά διαλύονται και περνούν στην υδατική φάση. H διάλυση του 

πυριτίου περιλαμβάνει αντιδράσεις ενυδάτωσης και αφυδάτωσης: 

(𝑆𝑖𝑂2)𝑛 + 𝐻2𝑂 ⇌ (𝑆𝑖𝑂2)𝑛−1 + 𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 

H διαλυτότητα του SiO2 εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

(κρυσταλλική ή άμορφη), από το pH του διαλύματος, τη θερμοκρασία και την 

παρουσία άλλων ιόντων. Κατά την διάρκεια του πολυμερισμού η 

συγκέντρωση του μονοπυριτικού οξέος μειώνεται, πλησιάζοντας την 

κατάσταση ισορροπίας που καθορίζεται από τη διαλυτότητα του άμορφου 

SiO2. 

 

Α.2: Biomineralization-Διάτομα. 

Ο όρος “biomineralization” (βιοκρυστάλλωση) μπορεί να περιγραφεί ως η 

διαδικασία με την οποία ζωντανοί οργανισμοί σχηματίζουν στερεές νανοδομές 

από φυσικές ανόργανες ενώσεις. Τα προκύπτοντα ανόργανα βιολογικά υλικά 

θα μπορούσαν να περιγραφούν ως «βιοϋβρίδια» στα οποία τα βιομόρια και τα 

ανόργανα συστατικά συνδέονται στενά.  

Tα διάτομα είναι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι οργανισμοί οι οποίοι έχουν την 

ικανότητα να προσλαμβάνουν και αποθηκεύουν μονοπυριτικό οξύ (Si(OH)4) 

σε υπέρκορα διαλύματα και κατόπιν να το συμπυκνώνουν προς σχηματισμό 

άμορφου SiO2, το οποίο και χρησιμοποιούν ως δομικό υλικό. H αντίδραση 

πολυσυμπύκνωσης συμβαίνει μέσα στο κύτταρο, σε ένα κυστίδιο εναπόθεσης 

πυριτίου (Silica Deposition Vesicle, SDV) (1). Nανοσωματίδια SiO2 στη 

συνέχεια εναποτίθενται έξω από το κύτταρο για να σχηματίσουν έναν 

εξωσκελετό (3). 
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Κεφάλαιο Β 

Moριακή δυναμική προσομοίωση 

 

Β.1: Μοριακή μηχανική 

Οι προσομοιώσεις μοριακής μηχανικής χρησιμοποιούν τους νόμους της 
κλασσικής φυσικής για να προβλέψουν δομές και ιδιότητες μορίων. Υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές μέθοδοι μοριακής μηχανικής, όπου η κάθε μια 
χαρακτηρίζεται από δυναμικό της πεδίο. Ένα δυναμικό πεδίο έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Μια σειρά εξισώσεων που προσδιορίζουν πώς η ενδεχόμενη ενέργεια 
ενός μορίου διαφέρει με τη θέση των ατόμων του. 

• Μια σειρά από τύπους ατόμων, που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά 
ενός στοιχείου σε ένα συγκεκριμένο χημικό περιεχόμενο. Οι τύποι 
ατόμων ορίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική 
συμπεριφορά ενός στοιχείου ανάλογα με το περιβάλλον του. Για 
παράδειγμα, μια ομάδα ενός καρβονυλικού άνθρακα αντιμετωπίζεται 
διαφορετικά από μία ομάδα άνθρακα ενωμένου με 3 υδρογόνα. 

• Ένα σύνολο παραμέτρων που προσαρμόζει τις εξισώσεις και τους 
τύπους ατόμων σε πειραματικά δεδομένα. Αυτοί οι παράμετροι ορίζουν 
τις σταθερές δύναμης, οι οποίες είναι τιμές που χρησιμοποιούνται στις 
εξισώσεις για να συνδέσουν τα ατομικά χαρακτηριστικά με ενεργειακά 
στοιχεία και δομικά δεδομένα, όπως μήκη δεσμών και γωνίες. 

Οι υπολογισμοί μοριακής μηχανικής δεν συμπεριλαμβάνουν ρητά τα 
ηλεκτρόνια σε ένα μοριακό σύστημα. Αντ’ αυτού, πραγματοποιούν 
υπολογισμούς με βάση τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πυρήνων. Οι 
ηλεκτρονιακές επιδράσεις συμπεριλαμβάνονται στα δυναμικά πεδία μέσω των 
παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω (4). 
 

Β.2: Μέθοδοι ηλεκτρονικής δομής 

 

Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής δομής χρησιμοποιούν του νόμους της κβαντικής 
μηχανικής σαν βάση στους υπολογισμούς. Η κβαντική μηχανική αναφέρει ότι 
η ενέργεια και άλλες συγγενικές ιδιότητες ενός μορίου μπορούν να αντληθούν 
από τη λύση της εξίσωσης Schrödinger: 

HΨ = ΕΨ 

Ωστόσο, με εξαίρεση πολύ μικρά συστήματα, ακριβείς λύσεις της εξίσωσης 
Schrödinger πρακτικά δεν μπορούν να παραχθούν. Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής 
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δομής χαρακτηρίζονται από τις διάφορες μαθηματικές προσεγγίσεις για τις 
λύσεις τους. Έτσι προκύπτουν δύο κύριες κατηγορίες μεθόδων: 

• Ημι-εμπειρικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούν παραμέτρους 
προερχόμενους από πειραματικά δεδομένα με σκοπό την απλοποίηση 
των υπολογισμών. Λύνουν μια μορφή της εξίσωσης Schrödinger κατά 
προσέγγιση, που εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων παραμέτρων 
σε διαθεσιμότητα για τον τύπο του εξεταζόμενου χημικού συστήματος.  

• Οι Ab initio μέθοδοι, σε αντίθεση με αυτές της μοριακής μηχανικής και 
τις ημιεμπειρικές μεθόδους, δεν χρησιμοποιούν πειραματικές 
παραμέτρους στους υπολογισμούς τους. Οι υπολογισμοί τους 
βασίζονται αποκλειστικά στους νόμους της κβαντικής μηχανικής και 
στις τιμές ενός μικρού αριθμού φυσικών σταθερών: τη ταχύτητα του 
φωτός, τις μάζες και τα φορτία των ηλεκτρονίων και των πυρήνων και 
της σταθεράς του Plank. (6) 

Β.3: Προσέγγιση Born-Oppenheimer 

Για να ξεπεραστεί η δυσκολία της λύσης της εξίσωσης Schrödinger, η οποία 
είναι απίθανο να λυθεί αναλυτικά ακόμα και για τα πιο μικρά μόρια, υιοθετείται 
η προσέγγιση Born-Oppenheimer που αφορά τη μεγάλη διαφορά στις μάζες, 
και τελικά στις ταχύτητες, μεταξύ των ηλεκτρονίων και των πυρήνων. Αντί να 
λυθεί η εξίσωση Schrödinger για όλα τα σωματίδια ταυτόχρονα, οι πυρήνες 
θεωρούνται «παγωμένοι» (ακίνητοι) και λύνεται η εξίσωση για τα ηλεκτρόνια 
στο στατικό ηλεκτρικό δυναμικό που προκύπτει από τους πυρήνες στη 
συγκεκριμένη διάταξη. Στη συνέχεια υιοθετούνται διαφορετικές ρυθμίσεις 
πυρήνων και ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται. Το σύνολο των λύσεων που 
λαμβάνονται επιτρέπει την κατασκευή της καμπύλης ενέργειας μοριακού 
δυναμικού ενός μορίου. (7) 

H χαμιλτονιανή για το μοριακό σύστημα μπορεί να γραφτεί: 

𝐻 = 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑟) + 𝑇𝑛𝑢𝑐𝑙(𝑅) + 𝑉𝑛𝑢𝑐𝑙−𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑅, 𝑟) + 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑟) + 𝑉𝑛𝑢𝑐𝑙(𝑅) 

Στην προσέγγιση Born-Oppenheimer τα δύο μέλη του προβλήματος θα 
πρέπει να λυθούν ξεχωριστά, ώστε να κατασκευαστεί μια ηλεκτρονική 
χαμιλτoνιανή που αγνοεί τη κινητική ενέργεια των πυρήνων: 
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Αυτή η χαμιλτoνιανή εισέρχεται στην εξίσωση Schrödinger και περιγράφει τη 
κίνηση των ηλεκτρονίων σε πεδίο σταθερών πυρήνων: 

𝛨𝑒𝑙𝑒𝑐𝛹𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑟, 𝑅) = 𝐸𝑒𝑓𝑓(𝑅)𝛹𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑟, 𝑅) 

Λύνοντας αυτήν την εξίσωση για την ηλεκτρονική κυματοσυνάρτηση 
παράγεται το effective nuclear potential function, Eeff’, το οποίο εξαρτάται από 
τις συντεταγμένες των πυρήνων και περιγράφει τη πιθανή δυναμική επιφάνεια 
του συστήματος. (8) 

Β.4: Εξισώσεις Hartree-Fock 

Οι εξισώσεις Hartree-Fock αποτελούν εκδοχές της εξίσωσης Schrödinger 
βασισμένες στην κατάληψη από ηλεκτρόνια επιμέρους μοριακών τροχιακών. 
Το σημείο εκκίνησης είναι να γραφτεί η πολυηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση 
ως γινόμενο μονοηλεκτρονιακών κυματοσυναρτήσεων: 

𝛹 = 𝜓𝑎
𝛼(1)𝜓𝑎

𝛽(2) … 𝜓𝑧
𝛽

(𝑁𝑒) 

Αυτή είναι η κυματοσυνάρτηση για ένα μόριο με συμπληρωμένες στιβάδες με 
Νe ηλεκτρόνια και στο οποίο το ηλεκτρόνιο 1 καταλαμβάνει το μοριακό 
τροχιακό ψα με σπιν α, το ηλεκτρόνιο 2 καταλαμβάνει το μοριακό τροχιακό ψα 
με σπιν β, κ.ο.κ. Η κυματοσυνάρτηση θα πρέπει να ικανοποιεί την αρχή του 
Pauli και να αλλάζει πρόσημο υπό την εναλλαγή οποιουδήποτε ζεύγους 
ηλεκτρονίων. Για να επιτευχθεί αυτή η συμπεριφορά, η κυματοσυνάρτηση 
γράφεται ως άθροισμα όλων των δυνατών μεταθέσεων με το κατάλληλο 
πρόσημο: 

𝛹 = 𝜓𝑎
𝛼(1)𝜓𝑎

𝛽(2) … 𝜓𝑧
𝛽(𝑁𝑒) − 𝜓𝑎

𝛼(2)𝜓𝑎
𝛽(1) … 𝜓𝑧

𝛽
(𝑁𝑒) 

Σε αυτό το άθροισμα υπάρχουν Ne! όροι, και όλο το άθροισμα μπορεί να 
γραφτεί ως μια ορίζουσα Slater. 

Όταν η κυματοσυνάρτηση σε μορφή ορίζουσας συνδυαστεί με την αρχή των 
μεταβολών, οι βέλτιστες κυματοσυναρτήσεις πρέπει να ικανοποιούν μια 
τροποποιημένη εκδοχή της εξίσωσης Schrödinger, η οποία γράφεται ως ένα 
σύνολο από εξισώσεις Hartree-Fock: 

𝑓1𝜓𝑚(1) = 𝜀𝑚𝜓𝑚(1) 

Ο τελεστής Fock, f1, έχει όρους που εκφράζουν μαθηματικά: 

• την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο ψm μοριακό τροχιακό 
• τη δυναμική ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ του ηλεκτρονίου στο ψm 

και των πυρήνων του μορίου 
• τις απωστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ηλεκτρονίου στο ψm και 

των άλλων ηλεκτρονίων του μορίου 
• την επίδραση της συσχέτισης των σπιν μεταξύ των ηλεκτρονίων του 

μορίου 
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Επειδή ο τελεστής Fock  περιλαμβάνει τις επιδράσεις όλων των άλλων 
ηλεκτρονίων στο ηλεκτρόνιο 1, η λεπτομερής μορφή του εξαρτάται από τις 
κυματοσυναρτήσεις αυτών των ηλεκτρονίων. Για την συνέχεια, πρέπει να γίνει 
υπόθεση για την αρχική μορφή αυτών των κυματοσυναρτήσεων, να 
χρησιμοποιηθούν στον ορισμό του τελεστή Fock, ώστε να λυθούν οι 
εξισώσεις Hartree-Fock. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται χρησιμοποιώντας τις 
καινούργιες κυματοσυναρτήσεις μέχρις ότου κάθε επόμενος κύκλος 
μεταβάλλει τις ενέργειες και τις κυματοσυναρτήσεις λιγότερο από ένα 
προσυμφωνημένο όριο. Αυτή είναι η προέλευση του όρου αυτοσυνεπές 
πεδίο (self-consistent field, SCF) για αυτόν τον τύπο διαδικασίας. (5) 

Β.5: Basis set 

Το Basis set αποτελεί μια μαθηματική αναπαράσταση των μοριακών 
τροχιακών σε ένα μόριο. Το Basis set μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορισμός 
κάθε ηλεκτρονίου σε μια συγκεκριμένη περιοχή του χώρου. Mεγαλύτερα Basis 
set επιβάλλoυν λιγότερους περιορισμούς στα ηλεκτρόνια και ακριβέστερη 
προσέγγιση μοριακών τροχιακών. Απαιτούν αντίστοιχα περισσότερους 
υπολογιστικούς πόρους. (6) 
 

Β.6: Προγραμματα που χρησιμοποιήθηκαν 

• Αvogadro (9) 

To Avogadro είναι μια εξειδικευμένη πλατφόρμα επεξεργασίας, σχεδίασης και 
απεικόνισης μορίων, σχεδιασμένη για χρήση cross-platform στην 
υπολογιστική χημεία, μοριακή μοντελοποίηση, βιοπληροφορική, επιστήμη 
υλικών και άλλους σχετικούς τομείς.  

Στην συγκεκριμένη εργασία το Avogadro χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό 
των επιθυμητών μορίων τα οποία τελικά αποτέλεσαν τα συστήματα 
προσομοίωσης. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που είχε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ήταν η επεκτασιμότητά του. Στην συγκεκριμένη εργασία το 
GAMESS χρησιμοποιήθηκε ως επέκταση του Avogadro, έτσι ώστε να 
πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα πακέτα υπολογισμών στα μόρια 
ενδιαφέροντος. 
 

• GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic 
Structure System) (10) 

To GAMESS είναι ένα γενικό ab initio πακέτο κβαντικής χημείας. Εν ολίγοις, 
το GAMESS μπορεί να πραγματοποιήσει υπολογισμούς SCF (self-
consistent field method) κυμματοσυναρτήσεων. To basis set που 
επιλέχθηκε για αυτούς τους υπολογισμούς είναι το ‘6-31G’. Για κάθε μόριο 
που δημιουργήθηκε πραγματοποιήθηκε αρχικά ένας υπολογισμός 
βελτιστοποίησης γεωμετρίας (Geometry Optimization), ώστε να βρεθεί η 
σταθερότερη γεωμετρία του μορίου. Τα αποτελέσματα που θα χρειαστούν 
στην συνέχεια από αυτό το πακέτο υπολογισμού είναι τα φορτία των ατόμων 
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του μορίου. Έπειτα το μόριο με την βέλτιστη γεωμετρία φορτώνεται ξανά στο 
Avogadro και μέσω του GAMESS πραγματοποιείται ένας δεύτερος 
υπολογισμός, o υπολογισμός Hessian. To output αρχείο του συγκεκριμένου 
υπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί μέσω του VFFDT. 
 

• Packmol (11)(12) 

To packmol δημιουργεί ένα αρχικό σημείο για προσομοιώσεις μοριακής 
δυναμικής πακετάροντας μόρια σε καθορισμένες περιοχές στον χώρο. Ο 
χρήστης καλείται μονάχα να παρέχει τις συντεταγμένες ενός μορίου, για κάθε 
τύπο μορίου, τον αριθμό των μορίων κάθε τύπου και τους χωρικούς 
περιορισμούς που πρέπει να ικανοποιεί ο κάθε τύπος μορίου. Για τις 
προσομοιώσεις που θα εξεταστούν τέθηκαν τα εξής: Το μέγεθος του κουτιού 
αντίδρασης είναι 40x40x40 Å3 (0-40 Å άξονας x, 0-40 Å άξονας y,0-40 Å 
άξονας z), ο αριθμός μορίων νερού είναι 200, ο αριθμός πυριτικών οξέων 
είναι 8 και ο αριθμός των οργανικών ολιγομερών είναι 8. 
 

• ASE (Atomic Simulation Environment) (13) 

Το ASE είναι ένα σύνολο εργαλείων και μονάδων Python για τη ρύθμιση, τον 
χειρισμό, την απεικόνιση και την ανάλυση ατομικών προσομοιώσεων. Στην 
περίπτωσή της παρούσας έρευνας, το αρχείο που δημιουργήθηκε από το 
packmol περνάει από το ASE και μετατρέπεται σε αρχείο .cif, ώστε να 
διορθωθεί το περιβάλλον προσομοίωσης. 
 

• LAMMPS-interface (15) 

To παραπάνω αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει την διεπαφή 
μεταξύ του αρχείου κρυσταλλογραφικών πληροφοριών (.cif, αποτέλεσμα του 
ASE) με τον ατομικό προσομοιωτή δυναμικής LAMMPS (Large-scale Atomic 
Molecular Massively Parallel Simulator). 

Στην ουσία το LAMMPS-interface μέσω του αρχείου .cif δημιουργεί δύο νέα 
αρχεία, ένα data file το οποίο περιέχει όλα τα είδη ατόμων και τα άτομα του 
κουτιού (συστήματος) με τις πληροφορίες τους, όλους τους δεσμούς, τις 
γωνίες και τις δίεδρες γωνίες που υπάρχουν στο σύστημα. Παρ’ όλα αυτά η 
πληροφορία αυτή που περιέχεται (by default) δεν επαρκεί για την αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων. ΄Ετσι, για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
μεγάλο πλήθος της πληροφορίας αντικαταστάθηκε από εύστοχα 
αποτελέσματα υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν. 

Για να περιγραφθεί το περιεχόμενο του data file θα χωριστεί σε 3 διακριτά 
τμήματα. 

-Περιγραφή του κουτιού προσομοίωσης. Αυτό είναι το αρχικό τμήμα και 
υποδεικνύει τον αριθμό των ατόμων, δεσμών, γωνιών, και δίεδρων γωνιών 
που υπάρχουν στο σύστημα. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο αριθμός των 
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διαφορετικών τύπων ατόμων, δεσμών, γωνιών και δίεδρων γωνιών που 
υπάρχουν στο σύστημα. Τέλος, αναφέρονται οι διαστάσεις του κουτιού 
αντίδρασης. 

-Καταγραφή απαραίτητων παραμέτρων. Σε αυτό το τμήμα περιέχονται η μάζα 
κάθε τύπου ατόμου, το μήκος και η σταθερά κάθε τύπου δεσμού, η γωνία και 
η σταθερά κάθε τύπου γωνίας, και τα στοιχεία των δίεδρων γωνιών. Τέλος 
περιέχεται ένα τμήμα για τα άτομα. Σε αυτό το τμήμα καταγράφονται o 
αριθμός του κάθε ατόμου, ο αριθμός του μορίου στο οποίο ανήκει το άτομο, ο 
τύπος ατόμου στον οποίο ανήκει το άτομο, το φορτίου του κάθε ατόμου και οι 
συντεταγμένες τους xyz. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται 
τα φορτία που βρέθηκαν από τον υπολογισμό ‘Geometry optimization’ στο 
GAMESS για κάθε μόριο. 

-Καταγραφή όλων των δεσμών, γωνιών και δίεδρων γωνιών. Αυτό το τμήμα 
χωρίζεται σε 3 υποτμήματα. Στο πρώτο υπάρχουν όλοι οι δεσμοί που 
υπάρχουν στο σύστημα, ο κάθε ένας αριθμημένος, ο τύπος του κάθε δεσμού 
και τα δύο άτομα τα οποία συμμετέχουν στον δεσμό. Στο δεύτερο υπάρχουν 
όλες οι γωνίες που υπάρχουν στο σύστημα, η κάθε μία αριθμημένη, ο τύπος 
της γωνίας και τα τρία άτομα από τα οποία προκύπτει η κάθε γωνία. Τέλος 
υπάρχουν όλες οι δίεδρες γωνίες που υπάρχουν στο σύστημα, η κάθε μία 
αριθμημένη, ο τύπος της δίεδρης γωνίας και τα τέσσερα άτομα από τα οποία 
προκύπτει η κάθε γωνία. 

Στο input αρχείο για το LAMMPS περιέχονται τα styles των δεσμών, γωνιών 
και δίεδρων γωνιών και τα διάφορα groups μορίων. Έπειτα προστίθενται οι 
παράμετροι μοριακής δυναμικής. Ένα καινούριο αρχείο δηλώνεται στο οποίο 
θα καταγράφονται οι συντεταγμένες των μορίων για κάθε timestep (στην 
συγκεκριμένη περίπτωση: timestep = 1 fs) και η αρχική διαδικασία της 
προσομοίωσης η αρχική ανάμειξη (initial mixing). Στην συνέχεια 
πραγματοποιείται το normal run κατά το οποίο θα πραγματοποιείται το 
υπόλοιπο simulation. 
 

• VFFDT (Visual Force Field Derivation Toolkit) (14) 

To VFFDT είναι ένα λογισμικό το οποίο εξάγει τις παραμέτρους δυναμικού 
πεδίου για ένα μοριακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, εισάγοντας το output 
αρχείο από τον Hessian υπολογισμό του GAMESS παράγονται όλοι οι δεσμοί 
με τις σταθερές και τα μήκη τους, όλες οι γωνίες με τις τιμές και τις σταθερές 
του και όλοι οι παράμετροι των δίεδρων γωνιών για το εξεταζόμενο μόριο. 
Αυτές οι τιμές έπειτα εισάγονται καταλλήλως μέσα στο data file για το 
LAMMPS. 
 

• Lammps (Large-scale Atomic Molecular Massively Parallel 
Simulator). (15) 

To LAMMPS είναι ένας κλασικός κώδικας μοριακής δυναμικής που εστιάζει 
στη μοντελοποίηση υλικών.  
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Η διαδικασία προσομοίωσης ξεκινάει με ένα αρχικό ανακάτεμα των μορίων, 
υπό συνθήκες θέρμανσης μέχρι τυπική θερμοκρασία δωματίου και 
αυξανόμενη πίεση για 500000 fs (0.5 ns). Στην συνέχεια πραγματοποιείται το 
normal run κατά το οποίο πραγματοποιείται το simulation σε θερμοκρασία 
δωματίου και σταθερή πίεση για 5000000 fs (5 ns). Στο τέλος της 
προσομοίωσης έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο το οποίο περιέχει τις 
συντεταγμένες κάθε ατόμου κάθε μορίου για κάθε ένα από τα 5500000 
βήματα. 
 

• Ovito (16) 

To Ovito είναι ένα λογισμικό επιστημονικής απεικόνισης και ανάλυσης 
δεδομένων ατομικών και σωματιδιακών προσομοιώσεων. Το τελικό αρχείο 
προσομοίωσης είναι σύμφωνο με το συγκεκριμένο λογισμικό δίνοντας την 
δυνατότητα να εικονογραφηθούν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 
Παρουσιάζει όλη την προσομοίωση σε στυλ βίντεο με 5500000 steps. Έτσι 
εξετάζεται η θέση και η πιθανή αλληλεπίδραση των μορίων του κουτιού 
οποιαδήποτε επιθυμητή χρονική στιγμή. 
 

• VMD (17) 

To VMD έχει σχεδιαστεί για την μοντελοποίηση, την απεικόνιση και την 
ανάλυση βιολογικών συστημάτων όπως πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων κλπ. 
Ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα και για την προβολή μορίων. 
Τα συστήματα της παρούσας εργασίας που μας ενδιαφέρουν δεν αποτελούν, 
προφανώς, βιολογικά συστήματα, αλλά το VMD περιέχει ένα πολύ 
ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο βρέθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση των αποτελεσμάτων της εργασίας. Έχει την δυνατότητα να 
υπολογίζει και να καταγράφει διαγραμματικά την κατανομή ακτινικού ζεύγους 
(radial pair distribution) ανάμεσα σε δύο τύπους ατόμων. Το παραπάνω θα 
χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν οι μέσες αποστάσεις των μονοπυριτικών 
οξέων στα διάφορα συστήματα κατά την διάρκεια των προσομοιώσεων. 
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Κεφάλαιο Γ 

Προσομοιώσεις - Αποτελέσματα 

 

Γ.1: Υδατικά διαλύματα PEG και PVA 

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν μοριακές προσομοιώσεις για υδατικά 

διαλύματα των επτά ολιγομερών (μονομερές μέχρι επταμερές) της 

πολυβυνυλικής αλκοόλης (PVA) και της πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG), με 

σκοπό την παρατήρηση ενδεχόμενων αλληλεπιδράσεων ολιγομερών-

ολιγομερών. Σε αυτό το στάδιο αξίζει να αναφερθεί ότι πριν τις 

προσομοιώσεις μέσω του geometry optimisation  εμφανίστηκε για το PVA μια 

δομή στην οποία υδροξύλια μέσα στο ίδιο μόριο πραγματοποιούν 

ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου, Εικόνα Γ-1. 

 

Εικόνα Γ-1: Μορφή του επταμερούς PVA έπειτα από geometry optimisation μέσω του GAMESS-
Avogadro. 

➢ Για την καλύτερη παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων αποκρύφθηκαν 
τα μόρια νερού. 

 

Υδατικά διάλυμα ολιγομερών PVA 

Τα μόρια PVA περιέχουν υδροξύλια τα οποία μπορούν να σχηματίσουν 

δεσμούς υδρογόνου ως δέκτες (μέσω του οξυγόνου του υδροξυλίου) ή/και ως 

δότες (μέσω του υδρογόνου του υδροξυλίου). Παρατηρώντας τα παρακάτω 

στιγμιότυπα (Εικόνες Γ-2 με Γ-8) διαπιστώνεται ότι τα μόρια PVA τείνουν να 

πλησιάζουν το ένα το άλλο σχηματίζοντας δεσμούς υδρογόνου με άλλα μόρια 

PVA. Όσο μεγαλώνει η αλυσίδα του ολιγομερούς φαίνονται και οι 

ενδομοριακοί δεσμοί υδρογόνου στα μόρια PVA (πενταμερές, εξαμερές, 

επταμερές). Το γεγονός ότι τα ολιγομερή έρχονται τόσο κοντά μεταξύ τους 

δηλώνει ότι οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ μορίων PVA είναι προτιμότεροι από 

δεσμούς υδρογόνου PVA-νερού. 
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Εικόνα Γ-2: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του μονομερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-3: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του διμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, 
πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-4: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του τριμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, 
πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Σε τετράγωνα 

υποδυκνείονται κάποιοι εμφανής δεσμοί υδρογόνου 
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Εικόνα Γ-5: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του τετραμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-6: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του πενταμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-7: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του εξαμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 
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Εικόνα Γ-8: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του επταμερούς PVA στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Υδατικά διαλύματα ολιγομερών PEG 

Το PEG, σε αντίθεση με το PVA, περιέχει αποκλειστικά γεφυρωτικά οξυγόνα. 

Επομένως, δεν υπάρχει τρόπος ένα ολιγομερές PEG να σχηματίσει δεσμούς 

υδρογόνου με γειτονικά μόρια, και άρα δεν υπάρχει τέτοια αλληλεπίδραση 

μεταξύ δύο μορίων PEG. Αυτό παρατηρείται και μέσω των στιγμιότυπων 

(Εικόνες Γ-9 με Γ-14), καθώς δεν υπάρχει καμία διαφορά στην διασπορά των 

μορίων PEG μέσα στο κουτί προσομοίωσης μεταξύ της αρχής και του τέλους 

της προσομοίωσης.  

 

Εικόνα Γ-9: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του μονομερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 
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Εικόνα Γ-10: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του διμερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-11: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του τριμερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-12: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του τετραμερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα).1 
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Εικόνα Γ-13: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του πενταμερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 
mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-14: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του εξαμερούς PEG στα 0.5 ns (μετά το initial 

mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Γ.2: Υδατικό διάλυμα πυριτικού οξέος 

Όπως παρατηρείται και παρακάτω (Εικόνες Γ-15 και Γ-16) τα πυριτικά οξέα 

σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου μεταξύ τους από την αρχή της αντίδρασης. 

Η συμπεριφορά αυτή συνεχίζεται και για την υπόλοιπη προσομοίωση. Στο 

στιγμιότυπο που καταγράφθηκε τέσσερα μονο-πυριτικά οξέα ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. Επομένως μέσω αυτής της συμπεριφοράς θα γίνει 

προσπάθεια να προσεγγιστεί η σταθεροποίηση του πυριτικού οξέος από τα 

ολιγομερή πολυβυνυλικής αλκοόλης (PVA) και πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG). 
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Εικόνα Γ-15: Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται 4 δεσμοί υδρογόνου μεταξύ πυριτικών οξέων σε ένα 
στιγμιότυπο στο τέλος της προσομοίωσης (περίπου 5 ns). 
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Εικόνα Γ-16: Στην παραπάνω εικόνα δίνονται οι αποστάσεις των ατόμων που σχηματίζουν δεσμό 
υδρογόνου στο παραπάνω στιγμιότυπο. 

 

Γ.3: Υδατικά διαλύματα PVA-πυριτικού οξέος 

Όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα τα μόρια PVA σχηματίζουν μεταξύ 

τους δεσμούς υδρογόνου, τόσο διαμοριακούς όσο και ενδομοριακούς. Τα 

υδροξύλιά τους ωστόσο θα μπορούσαν θεωρητικά να σχηματίσουν δεσμούς 

υδρογόνου και με τα μόρια του πυριτικού οξέος. Στην πραγματικότητα, τα 

μόρια PVA και σε αυτήν την περίπτωση προτιμούν να έρχονται κοντά και να 

ενώνονται μεταξύ τους. Στην περίπτωση των ολιγομερών του πειράματος, 

σύμφωνα με την γεωμετρία που προέκυπτε μετά το geometry optimisation για 

τα μόρια PVA οι ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις μέσω δεσμών υδρογόνου 

ξεκινούν από το τετραμερές και μετά. Τα μονομερές, διμερές και τριμερές δεν 

εμφάνισαν ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις. Τα παραπάνω φαινονται στις 

Εικόνες Γ-17 με Γ-23. 

 



23 
 

 

Εικόνα Γ-17: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος μονομερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

 

Εικόνα Γ-19: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τριμερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα).  Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. 

Εικόνα Γ-18: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος διμερούς PVA και πυριτικού οξέος 
στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη 
εικόνα). Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω δεσμών υδρογόνου. 
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Εικόνα Γ-20: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τετραμερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. 

 

Εικόνα Γ-21: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος πενταμερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. 

 

Εικόνα Γ-22: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος εξαμερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. 
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Εικόνα Γ-23: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος επταμερούς PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται και μόρια πυριτικού οξέος που ενώνονται μέσω 

δεσμών υδρογόνου. 

Στην παρακάνω Εικόνα Γ-24 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από την 

προσομοίωση υδατικού διαλύματος τετραμερούς PVA και πυριτικού οξέος. 

Όπως φαίνεται, 3 διαφορετικά μόρια PVA αλληλεπιδρούν μέσω δεσμών 

υδρογόνου. Το μεσαίο μόριο PVA χρησιμοποιεί τα ακραία υδροξύλια για να 

γεφυρωθεί με γειτονικά μόρια PVA ενώ τα εσωτερικά υδροξύλια σχηματίζουν 

μεταξύ τους ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου. Σχεδόν όλα τα υδροξύλια 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ως δέκτες και δότες σε δεσμούς υδρογόνου, με 

αποτέλεσμα σε αυτές τις θέσεις να μην μπορούν τα μόρια πυριτικού οξέος να 

σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου με τα μόρια PVA. Ένα μόνο υδροξύλιο σε 

κάθε μόριο PVA μπορεί να σχηματίσει έναν ακόμα δεσμό υδρογόνου και αυτό 

είναι το τερματικό υδροξύλιο (-CH2OH). Στην πραγματικότητα, ούτε εκεί δεν 

σχηματίζεται δεσμός υδρογόνου μεταξύ PVA και Si(OH)4 Λογικά, η αιτία είναι 

οι στερεοχημικές παρεμποδίσεις εξαιτίας του «πακεταρίσματος» των μεγάλων 

(σε σχέση με το μονοπυριτικό οξύ) ολιγομερών PVA, και έτσι τα μόρια των 

του Si(OH)4 έρχονται κοντά και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Παρ’ όλα αυτά, 

στις προσομοιώσεις υπάρχουν μόρια πυριτικού οξέος τα οποία είναι μόνα 

τους και μακριά από άλλα (γειτονικά) μόρια πυριτικού οξέος, αλλά δεν 

πρόκειται για σταθεροποιημένα μόρια Si(OH)4. Όπως έχει αναφερθεί, τα 

μόρια Si(OH)4 είναι 8 σε αριθμό και ο χρόνος προσομοίωσης είναι 5 ns, οπότε 

ενδεχομένως να μην ήταν αρκετός ο χρόνος προσομοίωσης ώστε να 

πλησιάσουν αυτά τα μόρια μεταξύ τους. 
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Εικόνα Γ-24: Στιγμιότυπο αντίδρασης υδατικού διαλύματος τετραμερούς PVA και πυριτικού οξέος. Σε 
κύκλους και με γραμμές φαίνονται οι ενδομοριακοί και διαμοριακοί δεσμοί υδρογόνου των μορίων PVA. 

 

Γ.4: Υδατικά διαλύματα PEG-πυριτικού οξέος 

Tα μόρια της πολυαιθυλενογλυκόλης, σε αντίθεση με αυτά της PVA, δεν 

διαθέτουν υδροξύλια, αλλά γεφυρωτικά αιθερικά οξυγόνα. Κατά συνέπεια, 

στην περίπτωση των δεσμών υδρογόνου, μπορούν μόνο να δεχτούν 

υδρογόνο (δηλαδή να δράσουν ως δέκτες δεσμού υδρογόνου). Επομένως, 

καθίσταται αδύνατη η αλληλεπίδραση μέσω δεσμών υδρογόνου ανάμεσα σε 

δύο μόρια PEG. Όπως φαίνεται και από τα παρακάτω στιγμιότυπα (Εικόνες Γ-

25 με Γ-31), τα μόρια της PEG σταθεροποιούν το πυριτικό οξύ μέσω δεσμών 

υδρογόνου. Κάτι που δεν μπορεί να φανεί από τα στιγμιότυπα, αλλά φαίνεται 

από την παρακολούθηση της προσομοίωσης, είναι ότι όλα τα μόρια του 

πυριτικού οξέος στο διάλυμα σταθεροποιούνται από μόρια PEG. Υπάρχουν 

φυσικά κάποια μικρά χρονικά διαστήματα που μόρια πυριτικού οξέος 

απομακρύνονται ελάχιστα από τα μόρια της PEG, αλλά αυτό γρήγορα 

αναιρείται και επανασχηματίζονται οι δεσμοί υδρογόνου. Στις προσομοιώσεις 

των μικρότερων ολιγομερών (μονομερές, διμερές) υπάρχουν μόρια πυριτικού 

οξέος που μένουν κοντά και σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου μεταξύ τους, 

αλλά, στην περίπτωση μεγαλύτερων αλυσίδων PEG, αυτό σταματάει να 

συμβαίνει. Στις προσομοιώσεις των μεγαλύτερων αλυσίδων PEG που 

πραγματοποιήθηκαν (πεντα-, εξα-, και επταμερή)  παρατηρήθηκε ότι κανένα 

από τα 8 μόρια πυριτικού οξέος δεν σχημάτισε δεσμό υδρογόνου με άλλο 

μόριο πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-25: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος μονομερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

Εικόνα Γ-26: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος διμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 

 

Εικόνα Γ-27: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τριμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται κάποιοι εμφανής δεσμοί υδρογόνου μεταξύ ενός 

μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 
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Εικόνα Γ-28: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τετραμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 

 

Εικόνα Γ-29: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος πενταμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 

 

Εικόνα Γ-30: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος εξαμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 
περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνονται κάποιοι εμφανής δεσμοί υδρογόνου μεταξύ ενός 

μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 
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Εικόνα Γ-31: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος επταμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης φαίνεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου Si(OH)4. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι ένα ολιγομερές PEG έχει την δυνατότητα να 

σταθεροποιήσει παραπάνω από δύο μόρια Si(OH)4, ανάλογα με τον αριθμό 

οξυγόνων που περιέχει. Αυτό φαίνεται και σε ένα στιγμιότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε παρακάτω (Εικόνα Γ-32) με ένα μόριο τριμερούς PEG. 

 

Εικόνα Γ-32: Στιγμιότυπο προσομοίωσης με αλληλεπιδράσεις τριών μορίων Si(OH)4 με ένα μόριο 

τριμερούς PEG. 

Σύμφωνα με αυτό το στογμιότυπο, 3 μόρια πυριτικού οξέος έχουν σχηματίσει 

δεσμό υδρογόνου με 3 διαφορετικά οξυγόνα του ίδιου μορίου PEG. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η ικανότητα της πολυαιθυλενογλυκόλης ως 

σταθεροποιητής του πυριτικού οξέος αυξάνεται ανάλογα με το μήκος της 

αλυσίδας της, για τα συστήματα του συγκεκριμένου πειράματος. Τέλος, 

πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της αντίδρασης υπήρχαν μόρια 

πυριτικού οξέος που έμεναν «κοντά» μεταξύ τους, ίσως και για όλη την 

αντίδραση, αλλά χωρίς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παρά μόνο με μόρια 

PEG. Ωστόσο, κάποιες αλληλεπιδράσεις μορίων πυριτικού οξέος μεταξύ τους 

που παρατηρήθηκαν σε περιπτώσεις μικρών-μέτριων αλυσίδων PEG, 
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ενδεχομένως να οφείλονται στο συστηματικό λάθος της προσομοίωσης, 

καθώς ίσως να μην σταθεροποιήθηκαν λόγο περιορισμένου χρόνου 

αντίδρασης (5 ns). 

 

Γ.5: Υδατικά διαλύματα PEG-PVA-πυριτικού οξέος 

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω στιγμιότυπα (Εικόνες Γ-33 με Γ-38), σε 

διαλύματα μείγματος PEG/PVA τα μόρια της PVA σχηματίζουν δεσμούς 

υδρογόνου, μέσω των υδροξυλίων τους, με τα γεφυρωτικά οξυγόνα της PEG. 

Πιο συγκεκριμένα τα τερματικά υδροξύλια είναι κυρίως υπεύθυνα για αυτούς 

τους δεσμούς, καθώς η ισχυρή τάση των μορίων PVA να σχηματίζουν 

ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου παρουσιάστηκε και στις παραπάνω 

προσομοιώσεις. Η σταθεροποίηση μορίων Si(OH)4 από μόρια PEG δεν ήταν 

ικανοποιητική σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχουν δύο πιθανοί λόγοι για τους 

οποίους η PEG δεν κατάφερε σε αυτήν την περίπτωση να σταθεροποιήσει 

μόρια Si(OH)4. Ο πρώτος και πιο σημαντικός λόγος είναι επειδή τα μόρια της 

PVA έδρασαν ανταγωνιστικά ως προς τα μόρια Si(OH)4, σχηματίζοντας 

δεσμούς υδρογόνου με τα μόρια της PEG, και στην συνέχεια, λόγω 

στερεοχημικής παρεμπόδισης, τα μόρια Si(OH)4 δεν κατάφεραν να 

αλληλεπιδράσουν με τα μόρια της PEG και να σταθεροποιηθούν. Ο δεύτερος 

λόγος είναι ότι εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου αντίδρασης (5 ns), και σε 

συνδυασμό με τον πρώτο λόγο, δεν μπόρεσαν να σταθεροποιηθούν. 

Συμπερασματικά, στην περίπτωση των παραπάνω συστημάτων, η PVA 

φάνηκε να δρα παρεμποδιστικά (ανταγωνιστικά) στην ικανότητα της PEG ως 

σταθεροποιητής του Si(OH)4. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στις 

συγκεκριμένες προσομοιώσεις παρατηρήθηκε ότι μόρια του Si(OH)4 

αποπρωτονιώθηκαν και τα υδρογόνα (πρωτόνια) τους μεταφέρθηκαν σε 

οξυγόνα μορίων PEG ή/και σε οξυγόνα μορίων PVA (πιο σπάνια). 

Για διευκόλυνση, τα μόρια PEG έχουν άνθρακες με μαύρο χρώμα, ενώ τα 

μόρια PVA έχουν άνθρακες με γκρι χρώμα. 

H προσομοίωση των επταμερών PEG και PVA παρουσία πυριτικού οξέος δεν 

πραγματοποιήθηκε καθώς υπήρξε υπολογιστικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η 

προσομοίωση να είναι ασταθής. 
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Εικόνα Γ-33: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος μονομερούς PEG, PVA  
και πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της 

προσομοίωσης, περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). 

 

 

Εικόνα Γ-34: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος διμερούς PEG, PVA και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης παρουσιάζονται δύο εμφανής δεσμοί υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου PVA . 

 

Εικόνα Γ-35: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τριμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης παρουσιάζεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου PVA . 
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Εικόνα Γ-36: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος τετραμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης παρουσιάζεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου PVA . 

 

Εικόνα Γ-37: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος πενταμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης παρουσιάζεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 
μορίου PEG και ενός μορίου PVA . 

 

Εικόνα Γ-38: Στιγμιότυπα του κουτιού προσομοίωσης του υδατικού διαλύματος εξαμερούς PEG και 
πυριτικού οξέος στα 0.5 ns (μετά το initial mixing, πρώτη εικόνα) και προς το τέλος της προσομοίωσης, 

περίπου στα 5 ns (δεύτερη εικόνα). Επίσης παρουσιάζεται ένας εμφανής δεσμός υδρογόνου μεταξύ ενός 

μορίου PEG και ενός μορίου PVA. 
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Γ.6: Συναρτήσεις κατανομής ακτινικού ζεύγους 
 

Η συνάρτηση κατανομής ακτινικού ζεύγους (Radial Pair Distribution Function, 

RDF) αποτελεί μια πολύ σημαντική ποσότητα στην μοριακή δυναμική. Αυτή η 

ποσότητα αντιπροσωπεύει την μέση κατανομή ατόμων γύρω από 

οποιοδήποτε δεδομένο άτομο μέσα στο σύστημα. Για τα συστήματα του 

συγκεκριμένου πειράματος παράχθηκαν οι συναρτήσεις κατανομής ακτινικού 

ζεύγους ατόμων πυριτίου. Μέσω της μέσης απόστασης ατόμων πυριτίου στις 

προσομοιώσεις που μελετήθηκαν ποσοτικοποιήθηκε η σταθεροποίηση 

Si(OH)4 σε κάθε διάλυμα. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε μέσω του 

προγράμματος VMD, που αναφέρθηκε στην Ενότητα Β.6. Στον άξονα x  των 

διαγραμμάτων υπάρχει η απόσταση σε Å και στον y υπάρχει το πλήθος 

ατόμων Si (άρα και μορίων Si(OH)4) που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη 

σχετική απόσταση, για κάθε ένα από τα 5000 steps της προσομοίωσης. 

 

Γ.6.1: RDF-Yδατικό διάλυμα πυριτικού οξέος 

Στο παρακάτω διάγραμμα της Εικόνας Γ-39 παρουσιάζονται δύο κύριες 

κορυφές, μία στα 4.5 Å περίπου και η άλλη περίπου στα 12.5 Å, και αφορούν 

ένα διάλυμα «καθαρού» πυριτικού οξέος, δηλαδή, απουσία πολυμερών. Αυτό 

σημαίνει ότι για τα 5000 steps της προσομοίωσης τα μόρια του πυριτικού 

οξέος βρίσκονται συνήθως σε αυτές τις αποστάσεις μεταξύ τους. Η κορυφή 

στα 4.5 Å ωστόσο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σε αυτήν την απόσταση Si-

Si τα υδροξύλια των μορίων του πυριτικού οξέος (σιλανόλες) πραγματοποιούν 

δεσμούς υδρογόνου μεταξύ τους. Οι λόγοι που η συγκεκριμένη κορυφή είναι 

τόσο ισχυρή, είναι αφενός επειδή τα περισσότερα μόρια του πυριτικού οξέος 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην συγκεκριμένη προσομοίωση, και αφετέρου η 

αλληλεπίδραση αυτή έχει διάρκεια, δηλαδή αλληλεπιδρούν για πολλά steps 

της προσομοίωσης. Αυτή η κορυφή θα χρησιμοποιηθεί παρακάτω για 

σύγκριση αλληλεπίδρασης των ολιγομερών με το πυριτικό οξύ.   
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Εικόνα Γ-39: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα πυριτικού οξέος. 

 

Γ.6.2: RDF-Υδατικό διάλυμα PVA-πυριτικού οξέος 

Παρατηρώντας τα παρακάτω διαγράμματα στις Εικόνες Γ-40 με Γ-47, 

διαπιστώνεται ότι η κορυφή στα 4.5 Å έχει μειωθεί σε ένταση σε σχέση με 

αυτή του διαγράμματος του υδατικού διαλύματος πυριτικού οξέος (Εικόνα Γ-

39). Η μείωση αυτή όμως, όπως διαπιστώθηκε και από τις μοριακές 

προσομοιώσεις, δεν αντιστοιχεί σε σταθεροποίηση του πυριτικού οξέος από 

μόρια της PVA. Ο λόγος που η κορυφή αυτή μειώθηκε σε ένταση εξηγείται 

ενδεχομένως από το γεγονός ότι δεν ήταν αρκετός ο χρόνος προσομοίωσης 

ώστε να πλησιάσουν τα μόρια του Si(OH)4 μεταξύ τους. To παραπάνω 

επιχείρημα ενισχύεται από το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνει η αλυσίδα του 

ολιγομερούς (όπως φαίνεται και στις υπόλοιπες Εικόνες) γίνεται δυσκολότερο 

για τα μόρια του Si(OH)4 να μετακινηθούν εύκολα στο κουτί προσομοίωσης. 

Ωστόσο η κορυφή υπάρχει σε όλα τα διαγράμματα και υποδεικνύει ότι μόρια 

πυριτικού οξέος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
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Εικόνα Γ-41: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα μονομερούς PVA-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-42: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα διμερούς PVA-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-43: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τριμερούς PVA-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-44: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τετραμερούς PVA-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-45: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα πενταμερούς PVA-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-46: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα εξαμερούς PVA-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-47: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα επταμερούς PVA-πυριτικού οξέυς. 

 

Γ6.3: RDF-Υδατικό διάλυμα PEG-πυριτικού οξέος 

Τα αποτελέσματα της προσωμοίωσης παρουσιάζονται στις Εικόνες Γ-48 με Γ-

54. Αρχίζοντας με τα δύο πρώτα διαγράμματα (Εικόνες Γ-48 και Γ-49), που 

αντιστοιχούν στο μονομερές και το διμερές του PEG, παρατηρείται ότι η 

κορυφή στα 4.5 Å υπάρχει και έχει σχετικά μεγάλη ένταση. Αυτό είναι  λογικό 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η ισχύς της PEG ως σταθεροποιητής πυριτικού 

οξέος αυξάνεται καθώς μεγαλώνει η αλυσίδα του ολιγομερούς. Αυτό 

διαπιστώνεται ξανά παρατηρώντας τα υπόλοιπα διαγράμματα. Στα 

διαγράμματα του πενταμερούς και του εξαμερούς η κορυφή αυτή έχει πέσει 

πολύ σημαντικά σε ένταση, σε σχέση με τα δύο πρώτα, ενώ στα διαγράμματα 

του τριμερούς και τετραμερούς πλέον σχεδόν έχει εξαφανιστεί, και στο 

διάγραμμα του επταμερούς δεν υπάρχει καθόλου. Η κορυφή έχει μετακινηθεί 

στα 7 Å. Σε αυτήν την απόσταση δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

πυριτικών οξέων, οπότε τα τρία τελευταία διαγράμματα που αναφέρθηκαν 

δηλώνουν πως στις συγκεκριμένες προσομοιώσεις τα μόρια του πυριτικού 

οξέος σταθεροποιήθηκαν πλήρως. 
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Εικόνα Γ-48: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα μονομερούς PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-49: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα διμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-50: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τριμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-51: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τετραμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-52: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα πενταμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-53: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα εξαμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-54: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα επταμερούς PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Γ.6.4: RDF-Υδατικό διάλυμα PVA-PEG-πυριτικού οξέος 

Στα παρακάτω διαγράμματα στις Εικόνες Γ-55 με Γ-60, παρουσιάζονται οι 
συναρτήσεις κατανομής ακτινικού ζεύγους πυριτίων για τα υδατικά διαλύματα 
των δύο ολιγομερών PEG και PVA, όταν αυτά είναι παρόντα ταυτόχρονα στο 
διάλυμε μαζί με πυριτικό οξύ. Σε όλα τα διαγράμματα, εκτός αυτό των διμερών 
αναλόγων, η κορυφή στα 4.5 Å υπάρχει και έχει μεγάλη ένταση. Όπως 
προαναφέρθηκε, τα μόρια της PVA σε αυτές τις προσομοιώσεις είχαν την 
τάση να δρουν ανταγωνιστικά ως προς τα πυριτικά οξέα, δημιουργώντας 
δεσμούς υδρογόνου με τα μόρια της PEG. Αυτό επιβεβαιώνεται μέσω των 
διαγραμμάτων καθώς φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να σταθεροποιηθεί 
μεγάλη ποσότητα Si(OH)4 και κατέληξε να αλληλεπιδρά με άλλα γειτονικά 
μόρια Si(OH)4. 
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Εικόνα Γ-55: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα μονομερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-56: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα διμερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-57: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τριμερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-58: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα τετραμερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 
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Εικόνα Γ-59: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα πενταμερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 

 

Εικόνα Γ-60: RDF πυριτίου-πυριτίου για υδατικό διάλυμα εξαμερούς PVA-PEG-πυριτικού οξέος. 
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Κεφάλαιο Δ 
 

Συμπεράσματα-Προοπτικές 
 

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της σταθεροποίησης του πυριτικού οξέος 
σε υδατικά διαλύματα ολιγομερών πολυβινυλικής αλκοόλης (PVA) και 
πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) μέσω μοριακών προσομοιώσεων. Βρέθηκε ότι 
τα μόρια της PVA αδυνατούν να σταθεροποιήσουν τα μόρια πυριτικού οξέος, 
καθώς πραγματοποιούν διαμοριακούς δεσμούς υδρογόνου με άλλα μόρια 
PVA, αλλά και ενδομοριακούς δεσμούς υδρογόνου μέσα στο ίδιο μόριο PVA, 
με αποτέλεσμα σε τέτοια διαλύματα να μην επηρεάζεται η πολυσυμπύκνωση 
του πυριτικού οξέος. Όσον αφορά τα μόρια της PEG, βρέθηκε ότι 
καταφέρνουν να σταθεροποιούν τα μόρια πυριτικού οξέος σχηματίζοντας 
δεσμούς υδρογόνου με αυτά μέσω των αιθερικών τους οξυγόνων. Τέλος, 
προτείνεται ότι σε υδατικά διαλύματα που περιέχουν μείγμα PVA και PEG, 
παρουσία πυριτικού οξέος, τα μόρια της PVA δρουν παρεμποδιστικά ως προς 
την σταθεροποίηση του πυριτικού οξέος από τα μόρια της PEG. Αυτό 
συμβαίνει γιατί μόρια της PVA (μέσω των ομάδων C-OH) αλληλεπιδρούν με 
τα μόρια της PEG (μέσω των ομάδων C-O-C) μέσω δεσμών υδρογόνου. 
 

Ωστόσο, υπήρξαν και ατέλειες στην μέθοδο που μελετήθηκε. Το κύριο 

πρόβλημα ήταν ότι για να δημιουργηθεί μια προσομοίωση με μεγάλη διάρκεια 

αντίδρασης πρέπει να «πληρωθεί» ένα μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα ήταν ακόμα πιο ακριβή εάν οι 

προσομοιώσεις των αντιδράσεων είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. 
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